
Tema Lars-Göran Mattsson – 
ett framåtblickande retrospektivseminarium 

5 september 2014 12:00-17:00 med efterföljande buffé 

Teknikringen 10 A, rum Nash/Wardrop 

I maj 2014 går Lars-Göran Mattsson formellt i pension. Genom en lång karriär har han varit verksam 
inom snart sagt alla transportforskningens delområden, genom forskning, undervisning och en lång 
rad doktorander. Han har också varit en starkt drivande kraft för att bygga upp KTHs 
transportforskning till den stora miljö som finns idag. Som handledare, mentor, inspiratör och 
samarbetspartner har han varit en formlig uppskjutningsramp för doktorander, studenter och 
medarbetare ut i den svenska och internationella transportforskningsvärlden. Lars-Görans gamla 
studenter och medarbetare är nu verksamma inom många olika områden och miljöer vid universitet, 
myndigheter och näringsliv. Det här seminariet är tänkt att ge ett axplock av vad några av alla dem 
som Lars-Göran på olika sätt format arbetar med nuförtiden, för att illustrera bredden och djupet av 
hans avtryck på transportforskning och transportsektor. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till en 
spännande och underhållande eftermiddag!   

Program:  
12:00 – 12:30 Kaffe 

12:30 – 13:50 

Katja Vuorenmaa Berdica: Sårbarhet och robusthet: teori blir praktisk tillämpning 

Camilla Byström: Att få plats med allt i en växande stad: några utvärderingar från Stockolms stad 

Jonas Eliasson: Spelar samhällsekonomisk lönsamhet någon roll för investeringsbesluten?  

Muriel Beser Hugosson: Vilka styrmedel kan påverka bilförsäljningen? 

13:50 – 14:05 Mingelpaus 

14:05 – 15:25 

Mattias Höjer: Trafikinformation och backcasting 

Erik Jenelius: Skattning av restider och efterfrågan med kombinerade trafikdata 

Daniel Jonsson: Tidsgeografiska tillgänglighetsmått 

Anders Karlström: Korrespondensprincipen: från fysik till ekonomi 

15:25 – 15:40 Kaffe 

15:40 – 17:00 

P-O Lindberg: Invarians i additiva random utility-modeller  

Jörgen Weibull: Settled equilibria 

Jonas Westin: Samhällsekonomisk värdering av gränsöverskridande infrastruktur 

Jonas Åkerman: Att bryta barriärer för policygenomförande 

17:00 Buffémingel 

Vänligen anmäl närvaro till föreläsningar och/eller middag till Gunilla 
Appelgren gap@kth.se senast 1 september 
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